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Dé hackathon voor meer gezonde en gelukkige Amsterdammers!

juni

DOELSTELLINGEN
1.
2.
3.

Van uitdagingen naar prototypes.
uit
Bijdragen aan het ontscho en in de zorgsector.
Innova ekracht in de sector vergroten.
uit
HACKING HEALTH AMSTERDAM: WAT IS HET?

Hacking Health Amsterdam is een evenement waarin ongewone teams werken aan buitengewone oplossingen voor
het verbeteren van de gezondheid en zorg in Amsterdam. Vertrekpunt: knelpunten die burgers en professionals
aandragen. In het voorbereidingstraject verkennen deelnemers de context van de uitdagingen (bijvoorbeeld in de
leefomgeving) en scherpen ze de knelpunten / uitdagingen aan tot een krach ge pitch.
Tijdens de hackathon worden de teams gevormd die samenwerken aan oplossingen. De teams bestaan uit een mix
van burgers, ontwerpers, zorg- en welzijnsprofessionals, techneuten, datascien sts en Amsterdammers met andere
exper ses. Tijdens 3 energieke dagen werken zij aan hun prototype: een (zorg)concept, product of dienst. Teams
worden ondersteund door coaches en workshops. Op de laatste dag presenteren de teams hun prototypes aan een
jury. Veelbelovende oplossingen worden met steun van de partners doorontwikkeld in het follow-up traject.
Kijk voor meer informa e op h ps://dutchhackinghealth.nl/amsterdam/

WAT LEVERT HET OP:
PROTOTYPES

ONTSCHOTTEN

• nieuwe en door• whole system in a room
ontwikkelde diensten en • experimenteerruimte los
(zorg)concepten
van hiërarchie, poli ek
waarbij
de
mens
en
haar
en organisa egrenzen
•
gezondheid centraal staat • nieuwe (informele)
netwerken en samen• ontwikkeld door
mul disciplinaire teams
werkingsverbanden

INNOVATIEKRACHT
• sociale en technische
innova e komen samen
• publiek-private
samenwerking
• kennis en ervaring opdoen met mensgedreven
ontwerp methodes
(design thinking)

UW ORGANISATIE
• inspira e en learning-bydoing voor medewerkers
• input voor verbetering
en/of uitbreiding van
eigen dienstverlening
• posi eve PR m.b.t. goed
werkgeverschap,
innova e en MVO

WORD PARTNER!
Maak dit unieke event mogelijk met een nanciële bijdrage, sponsoring van loca e
of catering en/of inzet van uw speci eke exper se (bv. data, mensgedreven ontwerp,
technologie). Partners laten voor, jdens en na de hackathon hun toegevoegde
waarde zien. En ze en zichzelf in de schijnwerpers als betrokken organisa e die
meebouwt aan het geluk en de gezondheid van Amsterdammers.
Mogelijkheden partnership bespreken? Neem contact op met Esther Gervers via:
esther@gloedmakers.nl of 06 - 4740 2879.
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INITIATIEFNEMERS: HVO-Querido + Amsterdam UMC + Combiwel + Gloedmakers + SIGRA

DIT IS DE 4e EDITIE VAN HACKING HEALTH AMSTERDAM!
2019
• 3-daagse hackathon op
fysieke loca e
• 120 deelnemers
• 20 prototypes, waarvan
minimaal 4
doorontwikkeld
• Follow-up event
>> KLIK voor impressie <<

2020
• Fysieke hackathon geannuleerd i.v.m. covid-19
• Wel een 1-daags online
event: de Next-stepathon
• 80 deelnemers
• 15 uitdagingen naar
volgende stap
>> KLIK voor impressie <<

2021
• 3-daagse hybride
hackathon
• 80 deelnemers
• 13 prototypes
• Follow-up event mét
HHA Doorontwikkelprijs

2022
Hier gaan we voor:
• 3-daagse hackathon op
fysieke loca e
• 100 deelnemers
• 15 uitdagingen
• Follow-up event mét
HHA Doorontwikkelprijs

>> KLIK voor impressie <<

EVALUATIE HHA 2021

QUOTES DEELNEMERS 2021
“Onze pitch is absoluut een grote stap verder gekomen”
“Heel fijn om met mensen vanuit een andere werkachtergrond een probleem te benaderen”
“Uitgebreide probleemverkenning vooraf uitgevoerd,
verkenning van diverse oplossingsrichtingen - al diverse
partners gevonden die over samenbrengen van die richtingen
in 1 ontwerp meedenken”
“Nieuwe inzichten vanuit andere hoeken”
“I learned a lot about the different health concerns in and
around Amsterdam.”
“Leuke en waardevolle contacten opgedaan“

“Meedoen aan de hackathon heeft me geïnspireerd om
ook een mini hackathon op het werk te gaan organiseren
en om Miro in te gaan zetten op het werk.”
“Ik had geen idee wat de jeugdzorg eigenlijk inhield.
Zeker geïnspireerd om mij daarvoor op de een of andere
manier in te gaan zetten.”
“Tijdens de netwerkborrel ook mensen gesproken die
een mooi carrièrepad hebben afgelegd, inspirerend.”
“Jullie enthousiasme, piekfijne planning,
informatievoorziening en goede bereikbaarheid zijn top!”
“Indien mogelijk meer fysiek, maar het was zeer goed
online georganiseerd. Mijn complimenten!“

MAAK EDITIE 2022 MEDE MOGELIJK!
Mogelijkheden partnership bespreken? Neem contact op met Esther Gervers via:
esther@gloedmakers.nl of 06 - 4740 2879.
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HHA: DÉ HACKATHON VOOR MEER GEZONDE EN GELUKKIGE AMSTERDAMMERS

